ŠTATÚT
STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU CENTRUM CIVILNEJ ARBITRÁŽE
Prvá časť
Základné ustanovenia
§1
Právne postavenie stáleho rozhodcovského súdu
1.

CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom na ulici Horná
č. 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 747 032, zapísané do
registra záujmových združení právnických osôb, vedeným Okresným úradom Banská
Bystrica – odbor všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „zriaďovateľ“), v zmysle
ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“) na svoje náklady
zriaďuje a udržiava stály rozhodcovský súd Centrum civilnej arbitráže (ďalej len
„SRS“).

2.

SRS je vnútornou organizačnou zložkou zriaďovateľa bez právnej subjektivity.
§2
Sídlo stáleho rozhodcovského súdu
Sídlom SRS je Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Rozhodcovské
konanie vedené pred SRS sa spravidla bude vykonávať v sídle SRS, inak v mieste
určenom podľa rokovacieho poriadku SRS.
§3
Právomoc a vecná pôsobnosť stáleho rozhodcovského súdu

1.

1

V rozhodcovskom konaní vedenom pred SRS sa prejednávajú a rozhodujú všetky
spory vzniknué z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a
občianskoprávnych vzťahov, o ktorých by inak účastníci rozhodcovského konania
mohli uzatvoriť dohodu o urovnaní1 vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny
vzťah je alebo nie je.

Ust. § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
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2.

SRS nemôže prejednať a rozhodovať spory o vzniku, zmene a zániku vlastníckeho
práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory, ktoré
súvisia s núteným výkonom rozhodnutí, spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného
a reštrukturalizačného konania, ani spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom
vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou,
ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa osobitného
zákona.

3.

SRS rozhoduje spory uvedené v bode 1. tohto paragrafu, ak jeho právomoc vyplýva
z medzinárodnej zmluvy alebo z rozhodcovskej zmluvy uzavretej účastníkmi
rozhodcovského konania2.

4.

Rozhodovanie o právomoci SRS upravuje rokovací poriadok SRS.
Druhá časť
Organizačná štruktúra stáleho rozhodcovského súdu
§4
Všeobecné ustanovenia
Rozhodcovský súd sa organizačne člení na predsedu SRS, predsedníctvo SRS,
rozhodcov a kanceláriu SRS.
§5
Predseda a predsedníctvo SRS

1.

Vrcholným orgánom SRS je predseda SRS. Predseda SRS je menovaný a odvolávaný
zriaďovateľom. Predseda SRS musí spĺňať všeobecné podmienky na výkon rozhodcu3
a osobitné podmienky na výkon funkcie rozhodcu podľa tohto štatútu v znení
účinnom v čase menovania predsedu SRS.

2.

Predseda SRS riadi činnosť SRS a plní úlohy mu zverené týmto štatútom, rokovacím
poriadkom SRS a inými internými predpismi SRS. Predseda SRS vykonáva aj činnosti
a rozhoduje o všetkých veciach, ktoré tento štatút, rokovací poriadok SRS ani interné
predpisy SRS nezverujú do pôsobnosti iného orgánu alebo osoby.

2
3

Ust. § 3 až 5 zákona o rozhodcovskom konaní.
Ust. § 6 zákona o rozhodcovskom konaní.
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3.

Predseda SRS najmä:
a) dohliada na riadny priebeh rozhodcovského konania a prešetruje prípadné
sťažnosti účastníkov rozhodcovského konania pred SRS;
b) môže za podmienok upravených v rokovacom poriadku určiť, že vec aj napriek
dohode účastníkov rozhodcovského konania prejedná a rozhodne senát;
c) rozhoduje o oslobodení účastníka rozhodcovského konania od povinnosti zaplatiť
poplatok za jednotlivý úkon v rozhodcovskom konaní alebo za všetky úkony
v rozhodcovskom konaní a o povolení platenia poplatku v splátkach;
d) kontroluje hospodárenie SRS;
e) predkladá predsedníctvu SRS návrhy na prerokovanie zmeny alebo doplnenia
štatútu SRS a rokovacieho poriadku SRS;
f) prostredníctvom kancelárie SRS obstaráva administratívnu agendu SRS;
g) plní úlohu vybranej osoby podľa zákona o rozhodcovskom konaní, najmä
ustanovuje rozhodcu z rozhodcov zapísaných do zoznamu rozhodcov SRS podľa
ust. § 8 zákona o rozhodcovskom konaní a rozhoduje o námietke zaujatosti
rozhodcu podľa ust. § 9 zákona o rozhodcovskom konaní; bod 9 písm. e) tohto
článku štatútu tým nie je dotknutý.

4.

Predseda SRS vystupuje v mene SRS navonok a riadi jeho bežnú činnosť po stránke
organizačnej ako aj administratívnej. Počas svojej neprítomnosti alebo pracovnej
neschopnosti poverí predseda SRS svojim zastupovaním niektorého z členov
predsedníctva SRS.

5.

Predseda SRS môže byť zapísaný v zozname rozhodcov SRS a je oprávnený vykonávať
funkciu rozhodcu alebo predsedu alebo člena rozhodcovského senátu.

6.

Právomoci predsedu SRS a činnosti vykonávané predsedom SRS sú bližšie určené
v rokovacom poriadku SRS a iných interných predpisoch SRS vydaných zriaďovateľom.

7.

Predsedníctvo SRS sa skladá z predsedu SRS a ďalších dvoch členov. Ďalší členovia
predsedníctva sú menovaní a odvolávaní zriaďovateľom z rozhodcov zapísaných do
zoznamu rozhodcov SRS.

8.

Predsedníctvo SRS prijíma a vydáva rozhodnutia na základe hlasovania jeho členov.
Na prijatie rozhodnutia predsedníctva SRS je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
všetkých jeho členov. Členovia predsedníctva SRS sú zriaďovateľom menovaní časovo
neobmedzene.
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9.

Predsedníctvo SRS:
a) z vlastného podnetu alebo na návrh predsedu SRS prerokováva a predkladá
zriaďovateľovi návrhy na zmenu alebo doplnenie štatútu SRS;
b) z vlastného podnetu alebo na návrh predsedu SRS prerokováva a predkladá
zriaďovateľovi návrhy na zmenu alebo doplnenie rokovacieho poriadku SRS;
c) menuje a odvoláva rozhodcov, s výnimkou menovania rozhodcov pri zriadení SRS;
d) zabezpečuje vedenie zoznamu rozhodcov SRS a na základe rozhodnutia podľa
predchádzajúceho písmena c) vykonáva zmeny v zozname rozhodcov SRS;
e) rozhoduje o námietke zaujatosti voči predsedovi SRS.

10.

Činnosť predsedníctva SRS organizuje a riadi predseda SRS alebo jeho zástupca podľa
bodu 4. tohto paragrafu, tým nie je dotknuté oprávnenie ďalších členov
predsedníctva SRS zvolať zasadnutie predsedníctva SRS na prerokovanie ich návrhov.

11.

Predsedníctvo SRS môže rozhodnutím dočasne poveriť výkonom svojej právomoci
zvoleného člena predsedníctva SRS, to neplatí pre právomoc predsedníctva SRS podľa
bodu 9. písmeno e) tohto paragrafu.
§6
Rozhodcovia

1.

Pri výkone funkcie rozhodcovia postupujú nestranne, nezávisle a s odbornou
starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá a rýchla ochrana práv
a oprávnených záujmov účastníkov rozhodcovského konania a aby nedochádzalo
k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor
nezneužívali.

2.

Rozhodca musí spĺňať všeobecné podmienky na výkon rozhodcu4 a osobitné
podmienky na výkon funkcie rozhodcu podľa tohto štatútu v znení účinnom v čase
zapísania rozhodcu do zoznamu rozhodcov SRS.

3.

SRS zostavuje, vedie a zverejňuje zoznam rozhodcov SRS. O menovaní a zapísaní
osoby do zoznamu rozhodcov SRS a o odvolaní a vyčiarknutí osoby zo zoznamu
rozhodcov SRS rozhoduje predsedníctvo SRS, s výnimkou rozhodcov zapísaných do
zoznamu rozhodcov SRS pri zriadení SRS, kedy rozhoduje zriaďovateľ.

4

Ustanovenie § 6 zákona o rozhodcovskom konaní
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4.

Funkcia rozhodcu zaniká
a) písomným vzdaním sa funkcie rozhodcu doručeným predsedníctvu SRS,
b) odvolaním z funkcie rozhodcu,
c) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony,
d) smrťou rozhodcu.

5.

Podmienkou zapísania osoby do zoznamu rozhodcov SRS je vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v
Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní
druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak kandatát na rozhodcu získal
vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje
sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v študijnom odbore právo.

6.

Podmienkou zápisu do zoznamu rozhodcov SRS a vykonávanie funkcie rozhodcu nie
je pracovný pomer so zriaďovateľom SRS.
§7
Kancelária SRS

1.

Kancelária SRS zabezpečuje administratívnu agendu spojenú s činnosťou SRS a
vykonáva činnosti ustanovené týmto štatútom, rokovacím poriadkom SRS a inými
internými predpismi SRS.

2.

Kancelária SRS predovšetkým:
a) preberá písomnosti, dôkazy a materiály a predkladá ich rozhodcom a senátom;
b) vedie spisové zložky na každý spor rozhodovaný SRS, a to v prehľadnej forme
a jednotlivo;
c) vyzýva na zaplatenie poplatku za rozhodcovské konanie a iných peňažných plnení
SRS;
d) zabezpečuje podklady potrebné na rozhodnutie rozhodcu alebo senátu;
e) vykonáva jednoduché úkony v rozhodcovskom konaní, pokiaľ z rokovacieho
poriadku SRS alebo iných interných predpisov SRS nevyplýva, že tieto patria
rozhodcovi alebo senátu;
f) písomne vyhotovuje rozhodnutia rozhodcov a senátu;
g) zabezpečuje doručovanie rozhodnutí a iných písomností účastníkom
rozhodcovského konania pred SRS;
h) vyznačuje právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí SRS;
i) vykonáva ďalšie úkony vyplývajúce z poverenia predsedu SRS.
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3.

Kanceláriu SRS vedie a za jej činnosť zodpovedá vedúci kancelárie, ktorý je
vymenovaný predsedom SRS. Vedúci kancelárie je zriaďovateľom menovaný časovo
neobmedzene. Podmienkou výkonu činnosti vedúceho kancelárie nie je pracovný
pomer so zriaďovateľom SRS.
Tretia časť
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§8
Spoločné ustanovenia

1.

Štatút SRS vydáva zriaďovateľ SRS.

2.

Zriaďovateľ je oprávnený štatút SRS meniť a dopĺňať; zmena a doplnenie štatútu SRS
sa stanú účinnými ich zverejnením v Obchodnom vestníku, prípadne neskôr podľa
určenia zriaďovateľa.
§9
Prechodné a záverečné ustanovenia
Štatút SRS bol prijatý dňa 30.06.2015 a nadobúda účinnosť dňom zverejnenia
v Obchodnom vestníku.

CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie právnických osôb
ako zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu

Podpis:

______________________________

Meno:

Jaroslav Lehončák

Funkcia: predseda
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